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  4  Niedziela  adwentu   ( 20.12.2020 )  
   
Rachowice 7.30 O błogosław. Boże i bezpieczeństwo w pracy w int. Zarządu i 

wszystkich pracowników firmy RECO (Firma, która remontuje 

nasze kościoły w Rachowicach i Sierakowicach) oraz o światłość 
życia wiecznego dla ++ pracowników (+ Wojciecha Parzątka) 

   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Małgorzatę i Jan Różowskich, ++ rodziców 

Ferdynanda Kukiełka, mamę Jadwigę oraz za ++ z rodzin 
Kukiełka, Różowski, Sosna Kowaczek, + Urszulę Kipara całe 
++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Goszyce  11.00 Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 

odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. Boze w int. 
rodziny Konewecki. 

   
Rachowice 14.30 Cicha adoracja i okazja do spowiedzi  
   
Sierakowice 15.00 Cicha adoracja i okazja do spowiedzi  
   
   
Poniedziałek 21.12.2020  
   
Rachowice 7.00 

konc: 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące  (ofiara ze skarbony)  

2. Za żyjących i ++ Parafian  
   

   
Wtorek 22.12.2020  
   
Sierakowice 16.30 Za + babcię Agnieszkę Szostek w 7-mą rocz. śm. i na pam. 

urodzin jej męża Jerzego, synów Ernesta, Gerarda i Józefa , 
rodziców, rodzeństwo, wnuczkę Wioletę i wszystkich ++ z 
rodzin Szostek, Szatanik, Fochman i Holewa.  

   
Rachowice 17.30 Za + żonę Urszulę Kułakowską na pam. jej urodzin oraz ++ 

rodziców i teściów.   
   
   
Środa 23.12.2020  
   
Sierakowice 16.30 Za + Pawła Foit w kolejną rocznicę śmierci 
   
Rachowice 17.30 Za ++ rodziców Anielę i Jana Morgała, Agatę i Alfreda 

Koniczek, za ++ dziadków z obu stron i całe ++ pokrew. 
   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Czwartek 24.12.2020 WIGILIA  BOŻEGO  NARODZENIA 
   
Goszyce 16.15 Do Dzieciątka Jezus o Boże błogosławieństwo i zdrowie w 

intencji wszystkich mieszkańców   Goszyc. 
   
GROTA 
RACHOWICKA 

22.50  

23.00 
 

 

 
 

ok. 24.00 

Wprowadzenie do przeżycia Pasterki   

(PASTERKA) Do Dzieciątka Jezus o Boże błogosław. i 

zdrowie w intencji wszystkich mieszkańców   RACHOWIC i 
SIERAKOWIC oraz wszystkich przybyłych gości. 

Wspólne kolędowanie (ok. 20 min) 
   
   

   N A R O D Z E N I E    P A Ń S K I E    piątek ( 25.12.2020 )     
   
Goszyce 8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i 

błogosław. Boże w int. rodziny Stańczyk 
   
Sierakowice 9.30 Do Dzieciątka Jezus i św. Rodziny na podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław., zdrowie i 
opiekę w int Edyty i Waltra Sosna ich dzieci z rodzinami całe 
pokrew. i dobrodziejów. Do M.B. N. Pom. w pewnej intencji. 

   
Rachowice 11.00 Do Dzieciątka Jezus z podziękow. za odebrane łaski z 

prośbą o zdrowie i błogosław. Boże z ok. 60-tych urodzin 
Reginy Jelen. 

   

   

Ś W I Ę T E G O     S Z C Z E P A NA   sobota ( 26.12.2020) 
   
Rachowice   8.30 Za ++ Górników  z RACHOWIC  
   
Sierakowice 8.30 Za ++ Górników  z SIERAKOWIC I GOSZYC 
   
Sierakowice 10.30 Za ++ Elżbietę i Gerharda Król, syna Gintra. Za + ojca Józefa 

Gluch oraz ++ z pokrew 
   
Goszyce  10.30 Z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę 

Boża w int. rodziny Barbary i Michała Neugebauer w dniu 
chrztu św. ich syna Szymona. 

   

 Niedzielą   Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józef          
( 27.12.2020 )  

   
Sierakowice 7.30 O błogosław. Boże z ok. urodzin Marty Kazek od rodzin 

Hassa, Bendzichowski i Miler. 
   
Rachowice 8.30 

konc: 
   1. Za + żonę Helgę Koniczek na pam. urodzin jej rodziców 
Marię i Ryszarda Przybyła oraz dziadków Józefę i Szymona 
Minas, za + matkę Małgorzatę Koniczek, 2-ch mężów Jana i 
Hugona, córkę Ewę, syna Józefa, synową Krystynę, 
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Ryszarda Urbanek oraz dusze w czyśćcu cierp. 

   2. Do Dzieciątka Jezus przez wstawiennictwo św. 
Szczepana pierwszego męczennika z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z 
ok. 70-tych urodzin Szczepana Błachut.  

   
Sierakowice 10.30 Dziękczynna do Najśw. Serca Pana Jezusa i M.B. Nieust. 

Pom. z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
zdrowie i błogosław. Boże z ok. Złotego Jubileuszu 
Małżeńskiego (50 lat) Heleny i Henryka Pieczka.  

   
Goszyce  11.10 Za ++ rodziców Marię i Pawła Kotucz, ojca Józefa Stanko,       

+ syna Dariusza Stanko, ++ dziadków i całe ++ pokrew.  
   
   
Poniedziałek 28.12.2019  
   
Rachowice 8.30 Za wszystkie dzieci z  RACHOWIC  aby rosły i rozwijały się w 

Chrystusowej światłości oraz w intencji ich rodziców o Boże 
Błogosławieństwo w ich wychowaniu.  

   
Sierakowice 8.30 Za wszystkie dzieci z  SIERAKOWIC i GOSZYC aby rosły i 

rozwijały się w Chrystusowej światłości oraz w intencji ich 
rodziców o Boże Błogosławieństwo w ich wychowaniu.  

   

   
Wtorek 29.12.2019  
   
Sierakowice 8.00 

konc: 
1. Za + męża Karola Gorewoda, jego ++ rodziców i ++ 3-ch 
braci,  córkę Teresę, rodziców Annę i Jana Nowak, 4-ch 
synów i córkę oraz całe ++ pokrew. Nowak i Gorewoda oraz 
dusze w czyśćcu cierp.  
2. Za ++ Annę i Tomasza Morcinczyk ich ++ synów i żony (RFN)  

   
   
Środa 30.12.2020  
   
Rachowice 8.00 

konc: 
1. Za dusze w czyśćcu cierp.  (ofiara ze skarbony )                  

2. Za + wujka Hansa Wocka żonę Hildegardę i ++ z pokrew  (RFN) 
   

   
Czwartek 31.12.2020 Św. Sylwestra Bpa 
   
Sierakowice 16.00 Za + Ludwika Hassa i jego żonę Różę   
   
Rachowice 17.00 Za ++ Jana i Martę Mroncz ich córkę Gertrudę, za Marię, 

Jadwigę  i Tadeusza Sachnik, syna Eryka Grzywacz, 
rodziców, rodzeństwo, Teresę, Albertynę i Franciszka Klich, 
Stanisławę i Lotara Ligus, Waltra i Norberta Soika, Rainera 
Krupa za ++ z rodzin Mroncz, Sachnik, Grzywacz, Klapec, 
Probst, Soika, Weinhold i dusze w czyśćcu cierp.  

   

Piątek  -  NOWY  ROK   ( 1.01.2021 )                                 
Uroczystość   Świętej Bożej Rodzicielki 
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Sierakowice 8.00 O Boże błogosław. w Nowym Roku dla wszystkich Parafian 
   
Rachowice 9.30 Za + męża i ojca Ryszarda Urbanek w kolejną rocz. śm.  
   
Goszyce 11.00 Do Dzieciątka Jezus z podziękow. za otrzymane łaski z 

prośbą o dalszą opiekę, Boże błogosław. i zdrowie dla 
rodziny Eweliny i Adama Leja. 

   
Sierakowice 15.00 Do Świętej Rodziny o błogosław. Boże opiekę, zdrowie i Dary 

Ducha Świętego w Nowym Roku dla rodziny Małgorzaty i 
Damiana Doleżoł oraz ich dzieci. 

   

   
Sobota 2.01.2021  
   
Sierakowice 16.30 Do Opatrzn. Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 

odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże z ok. 
urodzin Doroty Mynarek oraz o zdrowie i Boże błogosław. dla 
rodziny Beaty i Roberta Failert.   

   
Rachowice 18.00 Za + Helenę Gruszka na pam. urodzin męża Henryka, ich córkę 

Urszulę, rodziców Janinę i Jerzego Gil, + Małgorzatę Kowalską , 
++ dziadków i dusze w czyśćcu cierp.  

   

2   Niedziela po Narodzeniu Pańskim   (3.01.2021) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za wszystkie Rodziny, które odwiedziliśmy w czasie kolędy  z  
Rachowic o błogosław. Boże i zdrowie. 

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za wszystkie Rodziny, które odwiedziliśmy w czasie kolędy  z  
Sierakowic o błogosław. Boże i zdrowie. 

   
Goszyce  11.00 Za wszystkie Rodziny, które odwiedziliśmy w czasie kolędy  z  

Goszyc o błogosław. Boże i zdrowie. 
   
   

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na  nasze potrzeby w Pasterkę (zgodnie z Instrukcją Episkopatu 
Polski) - na Fundusz Obrony Życia Diecezji Gliwickiej, w pierwsze święto na nasze 
potrzeby, w drugie święto na  KUL w niedzielę  3 stycznia na nasze potrzeby, za 
wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Dziś ogłoszenia na dwa tygodnie 
3) Dziś o godz. 14.30 w Rachowicach a o 15.00 w Sierakowicach wystawienie, cicha 

adoracja i okazja do spowiedzi. Również we wtorek i środa spowiedź pół godziny 
przed Mszą Świętą. Natomiast dla dzieci spowiedź w Rachowicach – środa 9.30 a 
w Sierakowicach 15.30 

4) W wigilijne przedpołudnie – tradycyjnie już od 15 lat strażacy OSP Rachowice 
roznosić będą „Betlejemskie Światełko Pokoju” zachowując przy tym obowiązujący 
reżim sanitarny. Osoby chore lub odbywające kwarantannę prosimy o postawienie 
znicza przed drzwiami domu. Podobnie jak w zeszłym roku światełko dostępne  



Parafia Św. Trójcy  tel.  (032)  238-42-30 
Rachowice 

 
 

5) będzie także przy „bromce” kościoła. W Sierakowicach natomiast światełko pokoju 
można odebrać w wigilię od godz. 12.00 przy OSP Sierakowice.  

6) W czwartek wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Zachęcamy do 
godnego przeżycia wigilii i całych świąt Bożego Narodzenia, a w szczególności do 
zachowania takich zwyczajów, jak (łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa, 
odczytanie fragmentu ewangelii - nowa  D.N nr -59 - (Łk 2,1-14) Niech to będzie 
okazja, do pojednania, zgody, wyciągnięcia dłoni do kogoś pośród bliskich, 
znajomych w sąsiedztwie.  

7) Chcielibyśmy podziękować wszystkim dzieciom, młodzieży i rodzicom za udział w  
wyjątkowych internetowych roratach parafialnych, podczas których mieliśmy 
możliwość poznać różnych świętych i wykonywać dodatkowe zadania. Codziennie 
otrzymywaliśmy ok. 120 odpowiedzi. Serdecznie dziękujemy za tak duże 
zainteresowanie i wysyłanie dodatkowych  prac. O wynikach i symbolicznych 
nagrodach dla najbardziej wytrwałych uczestników, indywidualnie poinformujemy 
mejlowo do 28 grudnia. Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować Martinie 
i Soni za pomoc w przeprowadzeniu zarówno tegorocznych rorat jak i innych 
podejmowanych dzieł młodzieżowych.   

8) W wigilię msza św. w Goszycach o godz. 16.15 oraz Pasterka w GROCIE 
RACHOWICKIEJ  o godz. 23.00.  

9) Ze względów pandemicznych zapraszamy mieszkańców, rodziny, znajomych do 
uczestnictwa w tegorocznej wyjątkowej Pasterce w naszej Rachowickiej Grocie o 
godz. 23. Dziesięć minut przed młodzież wprowadzi nas w przeżycie Pasterki. 
Prosimy o zabranie ze sobą krzesełka by zachować odpowiedni dystans, 
zapalniczkę - która pod koniec pasterki się przyda, książeczkę „Droga do nieba” 
oraz prosimy odpowiednio ciepło się ubrać, zachęcamy również zarówno dzieci 
jak i dorosłych do wzięcia ze sobą adwentowych latarek. Parking dla mieszkańców 
Sierakowic i innych; na rondzie przy dawnej szkole jak i przy restauracji „Leśna 
Knajpka”. Po zakończeniu mszy odbędzie się wspólne kolędowanie, podczas 
którego będzie można za dobrowolną ofiarę nabyć ciepły napój zarówno dla dzieci 

jak i dla dorosłych 😊 a cały dochód przeznaczony będzie na nagłośnienie 

pielgrzymkowe i ewentualnie na renowację baldachimu. Towarzyszyć nam będzie 
nasza orkiestra.  

10)Planujemy transmisję Pasterki z Groty o godz. 23 jak i mszy świątecznych z 
Kościoła z Rachowic. W kościele została zamontowana specjalna nowoczesna 
kamera internetowa. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy Łukaszowi, Jarkowi i 
wszystkim którzy pomagają nam w transmisji, a także Monice za pomoc w 
prowadzeniu parafialnego Facebook’a  

11)W pierwsze święto o godz. 8.00 msza św. w Goszycach, w Sierakowicach bez 
zmian, a w Rachowicach  o godz. 11.00 

12)W drugie święto msze św. w Sierakowicach o godz. 8.30  i 10.30,  
    w Rachowicach o godz. 8.30,  a  w Goszycach o godz. 10.30 

13) UWAGA w trzeci dzień świąt (w niedzielę Świętej Rodziny) msze św. w Sierakowicach o 

godz.7.30 i 10.30 ;  w Rachowicach o 8.30 a w Goszycach o godz.11.15  

14)W Nowy Rok msze św. w Sierakowicach o godz. 8.00 i 15.00 w Rachowicach o 
9.30 i Goszycach o godz.11.00 

15)W tym wyjątkowym roku również kolęda będzie miała inny charakter, a 
mianowicie my jako kapłani i służba liturgiczna przejdziemy wszystkimi ulicami 
naszej parafii udzielając rodzinom specjalnego błogosławieństwa, śpiewając przy 
każdym domu zwrotkę kolędy. W czasie odwiedzin zgodnie z przepisami nie 
będziemy wchodzili do żadnego domu jak i nie będziemy się z nikim witać. 
Mieszkańców prosimy, aby wyszli do bramy swojej posesji lub w bloku otworzyli 
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drzwi pozostając w mieszkaniu. Ministranci będą rozdawać specjalne pakiety 
kolędowe w których będą: woda święcona, naklejka na drzwi, obrazek z modlitwą i  

 
krótka forma poświęcenia domu lub mieszkania. Gdy kapłan odejdzie cała rodzina 
wraca do domu (mieszkania) zapala świecę i odmawia poszczególne modlitwy 
według otrzymanego w pakiecie planu, ojciec lub matka kropią wodą święconą 
wszystkie pokoje domu czy mieszkania. Naszym pragnieniem jest, aby kolęda 
odbywała się gdy w miarę jest widno. Msze święte kolędowe będą odprawione w 
niedzielę 3 stycznia oraz w Rachowicach w sobotę 16 stycznia i w Sierakowicach 
w niedzielę 17 stycznia .  

16) W zakrystii są jeszcze do nabycia opłatki i świece.   
17) Po raz kolejny informujemy, że nigdy nie wysyłamy nikogo po domach (tym 

bardziej obce osoby) by zbierać jakieś pieniądze na parafię. Gdyż dowiedzieliśmy 
się, że taki incydent miał miejsce w naszej parafii - nie dajcie się oszukać.  
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 26 grudnia – św. Szczepan, pierwszy męczennik, jeden z siedmiu diakonów wybranych przez 
apostołów 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Poniedz. 16.00  Rakoczy J., Sobiś J., Cichoń W., Tatusz ,  

                                                                                    Jelen R., Tomiczek M..,  

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła : Magiera A., Wojcieszek S., Wojcieszek S., Skrzydlo R.,  

                                                                                    Skrzydlo J., Ginko D.  

 

Plan Kolędy: 2020 / 21 

27.12.2020 – Niedziela od 13.30    Rach-ce 

Od Koniczek B. w górę -  Ks. Wikary  

        Od Świgost w górę  - Ks. Proboszcz  

         Od Bojszowa do spotkania   - ks. Krzysztof Dulęba  

28.12.2020 – Poniedziałek od 14.00    Rach-ce i Sierak-ce 

  Od majątku, bloki do Królicka E.  – Ks. Wikary  

  Od Alencynowicz, za kościół, Rachowicka do Mainka G.  – Ks. Proboszcz  

29.12.2020 – Wtorek od 14.00     Sierak-ce  

  ul. Wiejska od Dylla,  ul. Stawowa i dalej Wiejska do straży  - ks. Wikary  

  ul. Ceramiczna, bloki wspólnoty i ceramiczny od ulicy Kozielskiej  - ks. Proboszcz  

30.12.2020 – Środa od 14.00     Sierak-ce 

  ul. Boczna, Lipowa, Osiedlowa do Adamek  - ks. Wikary  

  Stargot  - ks. Proboszcz  

2.01.2021 – Sobota od 10.00     Go-ce i  Sierak-ce 

  Goszyce od Gabryś – ks. Wikary  

 ul. Kozielska od Slupina, Tworogowska, Pocztowa, Wiejska do Straszek – Ks. Proboszcz  

3.01.2021 – Niedziela od 13.30   Sierak-ce 

  ul. Leśna, Kozielska – ks. Wikary  

  Zastawie od Kowol do Kozielska do spotkania – ks. Proboszcz  
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Błogosławionych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich    

parafian i Gości składają 

DUSZPASTERZE 


